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Verksamhetsberättelse för
Uppsala Skolschacksällskap 20130101-1231
• Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 2005 och
har under 2013 bedrivit sitt åttonde fulla verksamhetsår.
• Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges Schackförbund och i
Upplands Schackförbund.
• Lördagen den 16 mars 2013 genomfördes Schackfyran för åttonde
gången i Fyrishov i Uppsala, som vanligt en fantastisk schackfest! Sex
Uppsalaklasser gick vidare till Schackfyrans riksfinal, som spelades i ABB
Arena i Västerås den 1 juni. Stort tack till alla frivilliga ledare som gjorde
tävlingen möjlig.
• Den 25 mars var Uppsala SSS med och arrangerade skollag-DM på
Norrlands nation. 150 barn spelade, vilket var fler än på många år.
• Den 13 april arrangerade Uppsala SSS den riksomfattande tävlingen
Talangjakten. Den spelades på Fyrisskolan i Uppsala och drygt 150
spelare från hela landet gjorde i två klasser upp om priserna. I
lågstadieklassen kom vår egen Emil Reimegård på förstaplats och Akash
Mitra tog hem bronsmedaljen. Och totalt var det väldigt många
Uppsalaspelare som tog chansen att tävla mot de bästa i Sverige.
• Den 18 maj spelades tävlingen Uppsala Vårmästerskap som riktade in
sig på de klasser som gått till final i Schackfyran och som ville ha lite
extra tävlingsträning.
• Den 15 september spelades den sjunde upplagan av USSS GP-tävling US
Open. Tävlingen spelades i Vaksalaskolans matsal, med deltagare från
flera klubbar.

• Föreningen har under hösten och våren genomfört ungefär 40
klassbesök i fjärdeklasser runt omkring i Uppsala och även i flera andra
kommuner i länet med information och träning inför Schackfyran.
• På följande platser har vi haft regelbunden schackträning under 2013:
Vaksalaskolan, Eriksskolan, Gränbybiblioteket, Gamla Uppsala,
Almtunaskolan samt på Storgatan 11 i Uppsala.
• Kaberi Mitra deltog så framgångsrikt i flick-SM i Västerås i januari att hon
kvalificerade sig till nordiska mästerskapen i Malmö den 19-21 april.
• Rekordantalet 20 av Uppsala SSS medlemmar deltog i skol-SM i
Stockholm den 11-13 oktober. Under Alexis Anderssons ledning hade
man både trevligt tillsammans och spelade bra schack.
• Emil Reimegård försvarade sin skol-SM-titel från förra året. Andra fina
placeringar tog Akash Mitra (2:a), Edvin Bannout, Joakim Nilsson, Erland
och Ragnar Jäppinen (alla tog 4:e-platser).
• Andra externa tävlingar med deltagande från Uppsala SSS var SM,
Uppsala Möte, Novemberslaget, Västerås Open, Stockholm Elo, Korpen
där vi deltog med två juniorlag samt dessutom lagtävlingen RockadenJunioren i Stockholm.
• På sportlovet och höstlovet genomfördes schackträning varje dag för
skollediga barn i Vaksalaskolan under ledning av Josef Styf, Bo Nyberg
och Kaberi Mitra. Vi hade dessutom motsvarande aktivitet första och
sista sommarlovsveckorna.
• Uppsala SSS har varit ansvariga för projektet Schack i skolan i Uppland,
tillsammans med Sveriges Schackförbund. Vi har ordnat utbildningar för
grundskolelärare i schack tillsammans med Jesper Hall, Bo Nyberg och
Carl Fredrik Johansson. Och under 2013 innebär det att vi är mentorer
till de 60 schackklubbar som finns på skolorna i Uppland
• Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras regelbundet och
innehåller aktuell information om föreningens verksamhet.
• Styrelsen under verksamhetsåret har varit ordförande/kassör Carl
Fredrik Johansson samt ledamöterna Tove Landström, Pärnilla Svensson,
Dragan Antonic, Peter Nilsson, Peter Antonic Svensson och Edvin
Bannout. Revisor har Henrik Lindberg varit.
• Vid årets slut hade föreningen 405 medlemmar, varav 402 under 25 år.

